PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-12-08
Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.
Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Hållbar utveckling för ingenjörer, 7.5 hp (EMG121)
Kursansvarig: Helén Williams
Grunddata från Ladok

Kursdata

Kurskod:

Antal besvarade kursvärderingsenkäter:

EMG121

Anmälningskod: 37321
Termin:

HT-21

Startvecka:

202135
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202144

Studietakt:

50%

Studieform:

Campus

26

Antal förstagångsregistrerade på kurs [1]: 96

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Vi önskade fortsätta översyn av kursbok och övrigt kursmaterial samt producera fler instruerande
videor som kompletterar övrigt kursmaterial.
Vi ska jobba med att få till en jämnare bedömning av reflektionsuppgift 1.

Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag
inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program
bör eventuella effekter av detta kommenteras.
Kursen har överlag fungerat mycket väl. Under kursen genomförde vi några korta enkäter via poll i zoom för
att fånga upp hur distansundervisningen upplevdes. En skriftlig enkät om kursen lämnades ut vid sista
tillfället där vi framförallt utvärderade distansformen. Majoriteten uppskattar zoom och föreslår någon
hybridvariant i framtiden. Kursen avslutas med en reflektionsuppgift som också ger lärarna en hel del insikter
om vad studenterna har tagit till sig under kursen. Vi ser där att studenterna reflekterar kring olika saker som
har påverkat dem
Distansundervisningen har även detta år fungerat väl. Resultaten på kursen är både bättre och sämre. Fler
studenter har presterat mycket bra individuell skrivuppgift och samtidigt är vissa rapporterna undermåliga. De
satsningar vi gjort till i år om räkna miljöpåverkan verkar ha gett resultat.
Bedömningarna verkar ha fungerat väl.
Någon student önskar andra examinationer men vi ser ingen anledning till ändringar av det just nu.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Till nästa år planerar vi att ersätta kursboken med nyskrivna kompendier.
Fundera över och utveckla hybridformen utifrån att många uttryckt uppskattning över distansundervisningen.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.

